
 
 
 

 

 

L’Assemblea extraordinària del ColpisCat del 2 de novembre de 2017 va aprovar una 

proposta de resolució per a ser consultada al conjunt de col·legiats i col·legiades i va 

mandatar la Junta de Govern la seva aprovació definitiva. El text va ser tramès a través 

de l’Infocolpis i s’han rebut un total de cinc comunicacions, de les quals dues donaven 

suport al text i la resta en proposava canvis. 

Un cop revisada per la Junta de Govern, aquesta ha aprovat en la seva reunió ordinària 

de 28 de novembre de 2017 la següent 

 

Resolució 

 

El rol del ColpisCat davant la situació política catalana 

Catalunya viu una situació política i social anòmala, d’extrema excepcionalitat i gravetat en 

relació a l’status quo sorgit el 1978 que obliga el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

(ColpisCat) a considerar dues realitats: 

- El ColpisCat és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a 

corporació de dret públic, que desenvolupa al llarg del territori català serveis i activitats 

adreçades a sociòlegs/logues i politòlegs/logues que fou fundat el 1989 sota l’empara 

de la Llei catalana 13/1982 de col·legis professionals. Per tant, la nostra existència prové 

del marc jurídic del Parlament de Catalunya i de les altres institucions polítiques 

catalanes, de manera que estem registrats al Registre d’entitats de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Els i les professionals de la ciència política i la sociologia no ens podem mantenir al 

marge dels canvis polítics i socials. No només hem de participar-hi professionalment 

sinó que tenim el deure de fer-ho seguint l’ètica professional a partir de la constatació 

que totes les formes de pensar són legítimes sempre que siguin respectuoses amb el 

conjunt de la ciutadania i amb la democràcia. 

Davant l’actual situació política de Catalunya, el ColpisCat ha dut a terme les actuacions 

següents: 

1. En el baròmetre del ColpisCat, on es va preguntava l’opinió dels col·legiats i 

col·legiades, es constata la pluralitat d’opinions dels nostres membres en relació la 

forma política de Catalunya però la immensa majoria considerava solucions que 

passaven per un referèndum. 

2. L’anterior junta del ColpisCat va aprovar formar part del Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir. 

3. Es va fer una consulta als col·legiats per expressar la seva opinió sobre el referèndum 

de l’1 d’octubre a partir d’un manifest Col·legis pel referèndum, elaborat per altres 

col·legis. El resultat va ser favorable en un 94% a donar-li suport.   

4. El 20/9/2017 el Colpis reclama el ple respecte als drets fonamentals, a les llibertats 

publiques i a la democràcia 

5. El Colpis s'adhereix al manifest aprovat dijous 28 de setembre en la sessió de la sectorial 

Social, Ensenyament i Humanitats de la Intercol·legial de Catalunya. 
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6. El Col·legi es va sumar a l’aturada general del 3 d’octubre en protesta per l’acció policial 

contra els votants l’1 d’octubre, dia del Referèndum 

7. El Colpis manifesta el seu suport als Sr. Jordi Sánchez Picanyol i Sr. Jordi Cuixart davant 

el seu empresonament. 

8. Una vegada celebrat el referèndum de l’1O, la Junta de Govern del COLPIS va elaborar 

una proposta de mediació internacional ja que entén que les decisions democràtiques 

requereixen de diàleg previ. 

En resum, el ColpisCat s’ha mantingut fidel a dues visions, la primera és el respecte a la 

pluralitat dels col·legiats i col·legiades en relació a la situació política de Catalunya i la segona 

és el respecte i suport a les institucions d’autogovern de Catalunya i els drets humans, civils i 

polítics dels catalans i catalanes, així com a l’aprofundiment democràtic. En aquest sentit cal 

posar de manifest i denunciar qualsevol actuació que dificulti la mediació com a eina de 

resolució del conflicte  (per exemple, amb accions desmesurades per part dels governs, policials 

o judicials). En especial, l’empresonament sense sentència de líders socials i responsables 

institucionals, un dels quals està col·legiat al COLPIS.  

En coherència, PROPOSEM: 

1. Habilitar la Junta de Govern del ColpisCat a treballar i proposar alternatives polítiques 

acceptables per a tothom a través de mecanismes que garanteixin el respecte a la 

pluralitat dins i fora del ColpisCat i el respecte als drets humans, socials i polítics dels 

catalans i catalanes, així com als procediments democràtics més avançats. 

2. Donar suport a les iniciatives pròpies o d’altres que tinguin com a objectiu el respecte a 

les institucions de govern catalanes, amb especial atenció al Parlament de Catalunya i 

el Govern de la Generalitat, escollides democràticament per la ciutadania de Catalunya, 

i en concret demanem la immediata posada en llibertat del membres del Govern i líders 

socials empresonats com a element fonamental per a dur a terme un procés de mediació 

que comporti la solució del conflicte.  

3. Considerar que la situació actual requereix solucions polítiques que no han de ser 

tractades ni per tribunals ni per cossos de seguretat, en aquest sentit el Col·legi va fer 

la seva proposta de mediació internacional.  

4. Defensar als nostres col·legiats i col·legiades de qualsevol vulneració dels seus drets 

tant a nivell personal com en l’exercici dels seus drets, amb especial atenció als que 

desenvolupen la seva tasca professional a les institucions públiques catalanes. 

5. Crear un Observatori de control de garanties democràtiques, que doni continuïtat als 

informes d’experts internacionals. Aquest Observatori hauria d’analitzar els fets produïts 

a partir de la data en que es va fixar el referèndum pel dia 1 octubre fins al moment en 

què la realitat institucional catalana reflecteixi la voluntat del poble de Catalunya 

manifestada democràticament amb prou garanties. L’anàlisi hauria de parar especial 

atenció al procediment electoral, a les propostes de diàleg i de mediació que s’hagin dut 

a terme, a la constitució del nou Parlament de Catalunya i l’elecció del nou Govern de 

la Generalitat, així com les mesures que duguin a terme els poders públics de Catalunya 

i d’Espanya.  
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Barcelona,  novembre de 2017 

 


